Lekcja 2 - RESO TUNEZIA
Wywiady : czym jest dla mnie wolność sumienia ?
Râafa : studentka politechniki
Wolność sumienia jest dla mnie fundamentalnym prawem człowieka. Ma
jednak swoje granice, nie należy nigdy obrażać czy ranić innych ani narzucać
komuś swojego zdania. Należy również szanować zwyczaje danej
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nieakceptowane przez dane społeczeństwo powinni robić to w ukryciu.
Lilia : Sekretarka medyczna
Dla mnie wolność sumienia oznacza robienie tego, do czego ma się
przekonanie. Ale są granice. Ktoś, kto chce robić coś, co nie jest społecznie
akceptowane, może to robić tylko w ukryciu, aby nie propagować złych
zachowań wśród innych obywateli. Nie może być przykładem do naśladowania.
Na przykład ktoś, kto nie pości podczas Ramadanu, powinien się z tym kryć,
aby inni członkowie społeczności nie naśladowali go. Homoseksualista może
stanowić o swoim homoseksualizmie, ale w kwestii praktykowania tego,
powinen pozostać dyskretny.
Najeh : Artysta aktor
Wolność sumienia jest prawem bardzo dla mnie istotnym. Każdy może myśleć,
co chce i jak chce. Ja wierzę w logikę i naturę ludzką. Nikt nie powinien
narzucać swojego zdania innym. Można nie zgadzać się z innymi i bronić
swojego prawa do innej wizji świata.
Rahma : Inżynier
Wolność sumienia jest dla mnie nienaruszalnym prawem, które nie powinno
być ograniczane w inny sposób niż wolnością drugiej osoby. Społeczeństwo
mało się dla mnie liczy, ale lepiej praktykować w ukryciu swoje przekonania,
które przeszkadzają większej części społeczeństwa. Ale jeśli uznamy, że nasze
myśli czy zachowania są negatywne, należy kryć się z nimi. Na przykład wiele
osób jest dumnych z tego, że palą. Ja uważam, że należy palić na stronie,
zarówno jeśli chodzi o kobiety, jak i mężczyzn.
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Lekcja 2 NIEMCY
Wywiady : czym jest dla mnie wolność sumienia ?
Grupa testowa po brainstormingu (przywoływano wolność myślenia,
opinii, prasy, religii, tolerancję, akceptację, różnorodność, działanie,
opór...) doszła do wniosku, że:
Wolność sumienia to możliwość myślenia i działanie otwarcie według
wartości i przekonań uznawanych przez siebie za słuszne, przy
poszanowaniu innych.
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Lekcja 2 POLOSKA

Wywiady : czym jest dla mnie wolność sumienia ?
Bogusława / 69 lat, wykształcenie średnie
Dla mnie… Jakoś to moje postępowanie powinno wyglądać, że jeśli człowiek ma jakiś
już ukształtowany swój światopogląd, to… no to wie co jest złe, co jest dobre.
Wolność sumienia powinna wyglądać tak, że ja się czuję, że postąpiłam zgodnie z
własnym sumieniem, nie robię nikomu nic złego. No bo co jeszcze?

Joanna / 21 lat/ studentka III-go roku
Wolność sumienia to dla mnie... prawo dzięki któremu mogę się kierować dowolnymi
zasadami moralnymi, które… które oczywiście nie wykraczają poza… podstawowe
prawa innych ludzi, ale ono zapewnia, że ja nie muszę bazować swoich zasad
moralnych na religii, czy jakichś ideologiach, tylko mogę je sobie sama wyznaczyć.
Tak myślę.

Witek/ 45 lat/ wykształcenie wyższe
Wolność sumienia i wyznania, z czym mi się mi się kojarzy. Człowiek wierzy we
wszystko to, na co ma ochotę i robi zgodnie ze swoim sumieniem to, na co ma ochotę,
pod warunkiem, że to nie szkodzi innym.

Andrzej/ wyższe wykształcenie/ 70 lat
Wolność to jest… do wolności ogranicza mnie świadomość, jeżeli ja tak się zachowuję,
żebym nie robił komuś przykrości czy krzywdy. Wolność ma takie ograniczenie dla
mnie, a poza tym wolność jest… każdy ma swoje pojęcie wolności, trudno z tym
dyskutować. Sumienie…moje sumienie jest w pewnym sensie ograniczone nakazami
wiary, bo jestem człowiekiem wierzącym i dlatego wolność podlega jakimś moim
ograniczeniom, które wynikają z wiary, z zasad wiary.

X./ Lat 52/ wyższe wykształcenie
Czym jest wolność? Wolność jest możliwością dokonywania świadomego wyboru, a
wynika ona właśnie z tego… z tej głębi naszej świadomości jakim jest sumienie,
bazując na sumieniu, sądzę, że wówczas dokonujemy dobrych wyborów, nie
szkodząc innym i nie szkodząc wszelkiemu stworzeniu. Dziękuję.

Magdalena/ 21 lat/ średnie
Wolność sumienia i wyznania to jest dla mnie prawo do… takie niezbywalne prawo
do… kultywowania swojej wiary, do życia w zgodzie ze swoimi przekonaniami, ze
swoimi wartościami moralnymi, etycznymi, ale pod warunkiem, że żyjąc w zgodzie z
tymi wartościami, wyznając tą swoją religię, te swoje zasady, nie naruszamy praw
wolności drugiego człowieka.
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Joanna/ 61 lat/ wykształcenie pomaturalne, studentka Akademii Trzeciego wieku
Dla mnie wolność sumienia i wyznania to jest jedno z podstawowych i
najważniejszych praw człowieka i nie wyobrażam sobie, żeby można kogoś tego
pozbawić. Uważam, że każdy, oczywiście w ramach tam jakichś granic, pewnych
nieprzekraczalnych, ma prawo do swoich poglądów, do swojego wyznania, do
swojego sumienia i, no żeby po prostu nie zakłócać egzystencji z innymi ludźmi, ale w
ramach, no mówię, dozwolonych granic, jak najbardziej to jest jedno z
najważniejszych praw człowieka.

X.
Czym jest dla mnie wolność sumienia i wyznania, zacznę od wyznania. Wolność
wyznania dla mnie polega na tym, że mogę nie mieć żadnego wyznania, a wolność
sumienia, no bardzo kojarzy mi się, samo słowo „sumienie’’ z takim kontekstem
moralności. Nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnej innej moralności ponad moją,
raczej przyjmuję zasadę „nie szkodzić innym” i tego samego od innych oczekuję.

Kajetan / 28 lat / wykształcenie wyższe
Według mnie wolność sumienia i wyznania wiąże się z możliwością wyznawania swoich
własnych przekonań, jest to wartość niezwykle ważna i powinna być uniwersalna na
całym świecie. Dziękuję.

Brygida / 27 lat / wykształcenie wyższe
Wolność sumienia i wyznania to jest podstawowe niezbywalne prawo każdego
człowieka i indywidualna sprawa każdego człowieka do której nie należy się wtrącać.
/A co ona oznacza?/ Co oznacza wolność sumienia i wyznania? Oznacza, że możemy
wierzyć w to, co chcemy i myśleć to, co chcemy i oceniać swoje postępowanie według
swojego jakiegoś kodu moralnego, a nie według tego, co ktoś nam narzuci.

Anna/ lat 45/ wykształcenie wyższe
Uważam, że wolność sumienia i wyznania są podstawowymi prawami człowieka, które
powinny być respektowane w każdym kraju, w Polsce, no w moim kraju też
oczywiście przez wszystkich ludzi/ no i każdy ma prawo być sobą o ile to oczywiście
się wpisuje w jakąś normę właśnie prawną, która obowiązuje w danym kraju, np. no
skoro u nas Konstytucja gwarantuje nam prawo wyznania, wolność sumienia,
wolność słowa, no takie prawa powinny być respektowane bez żadnych większych
dyskusji czy debat. A czy są..? Wiadomo, że jest różnie. Toczyły się takie dyskusje, czy
lekarze albo farmaceuci mają prawo do postępowania medycznego, czy, powiedzmy,
mają prawo wykonywać swój zawód zgodnie z klauzulą sumienia powiedzmy, tak.
Uważam, że w tym przypadku no powinno być takie prawo, żeby postępować zgodnie
ze swoim sumieniem i prawo powinno to umożliwiać, ponieważ tu są rzeczy, które
dotykają takiej sfery moralności, którą jakoś tak normami prawnymi może stricte tak
ograniczyć, więc powinien mieć prawo postępować zgodnie ze swoim sumieniem.
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Lekcja 2 FRANCIA

Wywiady : czym jest dla mnie wolność sumienia ?
Krótkie skojarzenia (wypowiedzi w grupie
warsztatowej) Wolność sumienia
•

Wartość,

•

Zasada,

•

Edukacja,

•

Tolerancja,

•

Możliwośc swobodnego wyrażania się,

•

Nie osądzać innych,

•

Akceptować różnice.

1. Dla mnie wolność sumienia to bycie wolnym i szacunek do innych, do różnic i
wyrażanie swoich wyborów, które przyczyniają się do wzbogacania różnorodności.

2. Według mnie wolność sumienia to teoria, taki ideał, który znajduje różne
zastosowanie w praktyce, w zależności od krajów. To wybór, powinność względem
siebie i innych, zgodnie z własnymi wartościami w poszanowaniu społeczeństwa.

3. Dla mnie wolność sumienia to wewnętrzna zdolność do określenia się, do
podporządkowania swoich działań swoim wartościom, zarówno samemu, jak i w
odzdziaływaniu z bliskimi, jak i w większych grupach, stanowiąc społeczeństwo.
Nasza wolność sumienia wchodzi w interakcję z wolnością sumienia innych osób.
Wolność sumienia daje danej osobie jej otoczenie (rodzina, społeczeństwo), aby mógł
się określić weewnętrznie, społecznie i po ludzku. Sumienie wykształca się poprzez
zdobywaną wiedzę, , uczucia, doświadczenia stosunków międzyludzkich i zaufanie
do ochrony prawnej. Ta wewnętrzna zdolność pominna móc być wyrażana i
chroniona przez społeczeństwo.

4. Wolność sumienia to według mnie wolność myślenia i możliwość wyrażania tej wolnej
myśli. Jest możliwa tylko wtedy gdy gwarantuje ją prawo i jest akceptowana, uznana i
włączona do wartości wyznawanych przez społeczeństwo.

5. Wolność sumienia do możliwość działania, wyrażania się, słuchania bez przeszkód,
w granicach określonych wychowaniem, wiedzą i sytuacjami, z jakimi mamy do
czynienia.

6. Wolność sumienia to idea humanistyczna, która przekłada się na prawo do
myślenia i wyrażania się w poszanowaniu dla dobra ogółu.
"Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son
auteur et la Commission européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont
contenues".
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